














Χωρις να περιμένουμε το κρατικό θαύμα ξεκινήσαμε! 





Το λογότυπό μας 



Οι στόχοι μας... 



Ιατρική φροντίδα / Νοσηλεία 



Υποδομές : ολοκλήρωση 6/2017 



Εξοπλισμός: ολοκλήρωση 12/2016 





ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: υλοποιήθηκαν 



Έρευνα 



Έρευνα: σε εκτέλεση 



Επικοινωνία: με ιατρούς – ασθενείς - πολίτες 



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 







Κλειστό ενδοκλινικό τµήµα 

Κλειστό τµήµα για φοιτητές µας 



Τα αρχιτεκτονικά σχέδια ... 



Πλήρης ανακατασκευή 



Νέο κτίριο ειδικών µονάδων / ιατρείων 





Γραφεία Καθηγητή – Αναπληρωτή Καθηγητή 



Γραφείο εκπαίδευσης 

Θάλαµοι ασθενών 



Πτέρυγα γραφείων Ιατρών 



Διάδροµος 

Νοσηλευτική στάση 
 
 



Νοσηλευτική στάση 
Αποθηκευτικοί χώροι 
 



Γραµµατεία 



Σηµατοδότηση  



Ηχεία : ανακοινώσεις – µουσική 
Ασφάλεια: κάµερες – κωδικοί 



Νέος εξοπλισµός ειδικών µονάδων 



Η καµπάνια µας ... 



Αφίσες ενηµέρωσης 



Επικοινωνία µε τους πολίτες ... 



Συµµετοχή στο πρόγραµµα της ΕΟΕ για ενηµέρωση κοινού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
« Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γνωρίζω την πάθηση

Δωρεάν check up 
προστάτη σε όλους  
22-26 Σεπτεμβρίου , 8.00-12.00
στα ιατρεία της Ουρολογικής  κλινικής  του Γ. Γεννηματάς

Δίνω βάρος στην πρόληψη



Τα πρώτα αποτελέσµατα... 



Πλήρης λειτουργία ιατρείων 
6 ιατρεία καθηµερινά 



Morbidity & Mortality meeting 
Ουρολογικών Κλινικών Θεσσαλονίκης 



Live surgery: 
στενώµατα ουρήθρας 



Διακρίσεις 



Έντυπα Κλινικής 



Οι στολές του νοσηλευτικού προσωπικού 



Φοιτητές : αναδόµηση τρόπου διδασκαλίας και ... Erasmus 



Πανεπιστηµιακοί υπότροφοι 



Επισκέπτες χειρουργοί 



Γνωριµία µε νέες τεχνολογίες / εκπαίδευση 



FEBU φυσικά! 







Τι μάθαμε ; 



Προχωράμε! 
(2016-17) 

•  Σχεδιασµός 
•  Εξοπλισµός 
•  Εκπαίδευση 
•  Ανθρώπινο δυναµικό 



ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

Λειτουργική 
Ουρολογία - 
Ανδρολογία 

Διαταραχές ούρησης 
(Γυναικολογική 
Ουρολογία – 

Νευροουρολογία – 
ΚΥΠ – Λοιµώξεις) 

Ανδρολογία 
(Υπογονιµότητα – 
Σεξουαλική ιατρική – 
Παθήσεις γεννητικών 

οργάνων) 

Ενδοουρολογία - 
Ογκολογία 

Ενδοουρολογία 
(Παθήσεις ανώτερου 
και κατώτερου 
ουροποιητικού – 

λιθίαση) 

Λαπαροσκοπική 
χειρουργική 

(Καρκίνοι νεφρού – 
κύστης – προστάτη) 

•  Ισότιµη ανάπτυξη 
•  Ισότιµη κατανοµή ειδικών 
•  Ισότιµη εκπαίδευση 

Σχεδιασμός 



Εξοπλισμός 

•  Διπολική διαθερµία 
• Νέο λογισµικό ουροδυναµικού 
• Νέος υπερηχογράφος βιοψιών 
• Νέος λαπαροσκοπικός πύργος 



Εκπαίδευση 

• Μηνιαίο uro-radiology meeting 
• Μηνιαίο uro-pathology meeting 
•  Journal club 
•  Εκπαίδευση στην ενδοουρολογία 



Ίσες ευκαιρίες σε όλους! 

•  Στην εκπαίδευση 
•  Στην έρευνα 
•  Στις διδακτορικές διατριβές 
•  Στις κρίσεις 

Είμαστε κομμάτι της Ουρολογικής οικογένειας! 




